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Introducere 

Pajiștile gestionate tradițional reprezintă areale vitale pentru durabilitatea sistemelor socia-

ecologice, datorită extinderii și a potențialului lor semnificativ de a integra producția de hrană cu 

conservarea biodiversității. Cu toate acestea, noua Politică Agricolă Comună (PAC) a Uniunii 

Europene simplifică gestionarea pajiștilor și schimbă conexiunile tradiționale, perturbând 

utilizarea tradițională a terenurilor, ceea ce conduce la degradarea rapidă a acestor tipuri de peisaje. 

Din această perspectivă, noile măsuri PAC contrazic obiectivul Uniunii Europene de a stopa 

pierderea pajiștilor prin intensificarea agriculturii sau prin împădurire (Pe'er et al. 2014). 

Cum este și cazul altor state europene, structurile de guvernanță direct implicate în 

managementul pășunilor din România sunt fragmentate din cauza faptului că politicile și 

responsabilitățile operaționale sunt repartizate între o serie de organizații și persoane concurente, 

adesea cu obiective contradictorii (Dorresteijn et al. 2013). O analiză complexă a structurilor de 

guvernanță trebuie să utilizeze instrumente inovative pentru studierea relațiilor dintre conservare 

și guvernanță, cum ar fi analiza rețelelor (Bixler et al. 2016), o abordare folosită la scară largă în 

alte domenii (de exemplu: management public colaborativ, guvernanța resurselor, ecologie, 

planificarea conservării etc.). În timp ce termenul de ‘guvernanță’ este popular dar imprecis, 

guvernanța rețelelor este bine definită, permițând analiza aranjamentelor formale și informale în 

care persoanele independente sau organizații lucrează împreună pentru obținerea unui scop comun 

(Scarlett & McKinney 2016). 

Având în vedere valorile economice, sociale, ecologice, estetice, culturale și istorice ale 

pajiștilor (Hartel & Plieninger 2014), integrarea acestor tipuri de peisaje tradiționale în noile 

politici agricole și de conservare (de ex: Politicile Agricole Comune) s-a dovedit a fi complexă, 

structurile instituționale fiind de regulă organizate în sectoare multifuncționale cu diferite instituții 

la diverse niveluri de administrare adesea referitoare la agricultură, silvicultură, mediu, etc. 

(Plieninger et al. 2015). 

Cercetarea de față are la bază ipoteza că există diferențe între rețelele în funcție de contextul 

local, referitoare la structura de constituire și conducere, evoluția sub influența Politicilor Agricole 

Comune și reziliența la degradare. Așadar, prin acest studiu explorăm o nouă perspectivă în analiza 
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și înțelegerea acestor rețele, încercând să contribuim la cadrul teoretic de administrare a sistemelor 

complexe socio-ecologice. Guvernanța rețelelor permite analiza conexiunilor formale și informale 

dintre oameni sau organizații, care lucrează pentru un scop comun, cum este gestionarea pășunilor. 

Proiectul, axat pe analiza rețelelor sociale, explorează noi abordări pentru investigarea 

schimbărilor în managementul peisajului contrastând trei tipuri de peisaje (Parcul Natural Porțile 

de Fier, Dobrogea și Sighișoara, România), cu evoluție diferită de-a lungul timpului (perioada 

comunistă, de tranziție și cea după aderarea la UE). 

Scopul proiectului este înțelegerea capacității comunităților implicate în gestionarea 

pajiștilor de a menține sustenabilitatea lor în contextul schimbărilor generate de Politicile Agricole 

Comune ale Uniunii Europene, prin explorarea unor noi abordări de investigare a structurilor 

rețelelor sociale create în gestionarea peisajelor în mod tradițional. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

(1) identificarea actorilor implicați în guvernanța pajiștilor (de exemplu, organizații locale, 

regionale etc.) și analiza rețelelor de management folosind măsurători specifice teoriei rețelelor 

sociale;  

(2) identificarea actorilor sau a grupurilor de actori cu roluri de conducere, în special a celor care 

promovează durabilitatea pajiștilor gestionate în mod tradițional într-un context de management 

constrâns de politici supranaționale (de exemplu, pionier, sponsor, administrator, facilitator al unei 

rețele); 

(3) înțelegerea barierelor care împiedică o bună guvernanță și opțiunile pentru o guvernanță de 

succes în pajiștile gestionate în mod tradițional, în contextul managementului bazat pe măsurile 

Politicilor Agricole Comune; 

(4) înțelegerea modului în care rețelele politicilor oficiale influențează rețelele sociale neoficiale 

folosind pajiștile ca studii de caz; 

(5) îmbunătățirea utilizării analizei rețelelor sociale în studiul practicilor de management în 

utilizarea terenurilor în România și în întreaga lume. 

Conform planului de implementare a proiectului, între 12/07/2017 și 28/09/2019, s-au derulat 

trei etape astfel: 
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Etapa 1: Colectarea datelor pentru analiza rețelelor de guvernanta a pășunilor, 

12/07/2017 - 15/12/2017 

Etapa 2: Colectarea datelor, guvernanța peisagistică la scară comunitară și de peisaj, 

performanța guvernanței peisajului, 16/12/2017 - 15/12/2018 

Etapa 3: Colectarea datelor privind gestionarea pajiștilor la scară peisagistică, performanța 

guvernanței peisajului, percepția măsurilor PAC, 16/12/2018 – 31/12/2018  
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Etapa 

Activitate WP Activități Livrabile Grad de 

îndeplinire 

Etapa 1 - Colectarea 

datelor pentru 

analiza rețelelor de 

guvernanta a 

pășunilor 

Act 1.1 - Colectarea 

datelor în vederea analizei 

politicilor de gestionare și 

rețelelor de guvernanță a 

pășunilor 

1 Identificarea părților interesate 

(stakeholderi);  

Revizuirea literaturii de 

specialitate;  

Interviuri semi-structurate, 

inclusiv follow-up (activități de 

teren);  

Evaluarea stării ecologice a 

pajiștilor. 

-Date necesare pentru 

analiza rețelei - 

rețelele de 

guvernanță a 

pășunilor, 

covariabilele 

actorilor 

- Prezentări la 

conferințe 

internaționale / 

naționale 

- Sesiuni de instruire 

pentru personalul 

proiectului 

100% 

Act 1.2 - Diseminarea 

rezultatelor, orientarea 

politicilor de mediu și 

managementul proiectului 

5 Participarea la conferințe 

științifice;  

Activități zilnice de gestionare 

a proiectului; 

Sesiuni de instruire pentru 

personalul proiectului. 

100% 

Etapa 2 - Colectarea 

datelor, guvernanța 

peisagistică la scară 

comunitară și de 

peisaj, performanța 

guvernanței 

peisajului 

Act 2.1 - Colectarea 

datelor pentru analiza 

politicilor de gestionare și 

a rețelelor de guvernanță a 

pășunilor, percepția 

măsurilor PAC 

1 Interviuri semi-structurate, 

inclusiv follow-up (lucrul pe 

teren);  

Evaluarea stării ecologice a 

pășunilor; 

Crearea matricelor SNA; 

Analize preliminare SNA 

(activitate prelungita in 2019) 

 Baza de date cu 

percepția 

performanței 

guvernanței în 

comunitățile studiate; 

- Raport și baza de 

date privind starea 

ecologică a pajiștilor 

analizate; 

- Raport privind 

principalii actori și 

structurile de 

gestionare 

- Participarea la 

100% 

Act 2.3 - Analiza 

performanței guvernantei 

peisajului într-un context 

de management bazat pe 

politici 

2 Selectare de atribute pentru 

actorii SNA; 

Atribuirea intensității 

legăturilor pentru actorii SNA;  

Evaluarea principalilor actori și 

a structurilor de gestionare;  

100% 
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Etapa 

Activitate WP Activități Livrabile Grad de 

îndeplinire 

Compararea regimurilor de 

gestionare din cele două 

domenii;  

Efectuarea analizei de rețea pe 

mai multe niveluri (activitate 

prelungita in 2019). 

conferințe științifice; 

- Pregătirea / 

trimiterea articolelor; 

- Sesiuni de instruire 

pentru personalul 

proiectului; 

Act 2.3 - Analiza 

performanței guvernantei 

peisajului într-un context 

de management bazat pe 

politici 

3 Analiza performanțelor 

rețelelor de guvernanta;  

Identificarea celor mai bune 

practici a studiilor de caz 

100% 

 

Act 2.4 - Diseminarea 

rezultatelor, orientarea 

politicilor de mediu și 

managementul proiectului 

5 Participarea la conferințe 

științifice; Elaborarea / 

trimiterea articolelor spre 

publicare;  

Activități zilnice de gestionare 

a proiectelor; 

Sesiuni de instruire pentru 

personalul proiectului 

(activitate prelungita in 2019); 

100% 

Etapa 3 - Colectarea 

datelor privind 

gestionarea 

pajiștilor la scară 

peisagistică, 

performanța 

guvernanței 

peisajului, percepția 

măsurilor PAC 

Act 3.1 - Colectarea 

datelor pentru analiza 

politicilor de gestionare și 

a rețelelor de guvernanță a 

pășunilor 

1 Interviuri semi-structurate, 

inclusiv follow-up (lucrul pe 

teren);  

Crearea matricelor SNA;  

Analize finale SNA (inclusiv 

acțiunile reduse in 2018) 

- Raport privind 

analiza rețelei pe mai 

multe niveluri; 

- Raport privind 

caracterizarea 

studiilor de bună 

practică utilizând 

SNA; 

- Raport privind 

percepția măsurilor 

100% 

Act 3.2 - Guvernanța 

peisajelor de pășune la 

scară comunitară și de 

peisaj 

2 Compararea regimurilor de 

management din cele două zone 

de studiu;  

100% 
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Etapa 

Activitate WP Activități Livrabile Grad de 

îndeplinire 

Evaluarea rețelelor pe mai 

multe niveluri (inclusiv 

acțiunile reduse in 2018). 

PAC; 

- Raport privind 

eficacitatea evaluării 

rețelei sociale; 

- Participarea la 

conferințe științifice; 

- Pregătirea / 

trimiterea articolelor; 

- Sesiuni de instruire 

pentru personalul 

proiectului; 

- Atelier de lucru 

(Workshop) "SNA și 

guvernanța peisajelor 

de pajiște" 

Act 3.4 - Analiza 

percepției măsurilor PAC 

care influențează pășunile 

gestionate tradițional 

4 Crearea seturilor de date pentru 

analizele multivariate, inclusiv 

re-eșantionare;  

Analiza post-hoc a percepției 

membrilor rețelei; 

Analiza percepției asupra 

măsurilor PAC; Analiza 

eficacității evaluării rețelei 

sociale (inclusiv acțiunile 

reduse in 2018) 

100% 

Act 3.5 - Diseminarea 

rezultatelor, orientarea 

politicilor de mediu și 

managementul proiectului 

4 Participarea la conferințe 

științifice;  

Pregătirea / trimiterea 

articolelor spre publicare;  

Activități zilnice de gestionare 

a proiectelor; Sesiuni de 

instruire pentru personalul 

proiectului;  

Atelier de lucru 

(workshop)"SNA și guvernanța 

peisajelor de pajiște" (inclusiv 

acțiunile reduse in 2018) 

100% 
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Pachet de activități 1 – Colectarea datelor pentru analiza politicilor 

de gestionare și a rețelelor de guvernanță a pășunilor, percepția 

măsurilor PAC  

Activitățile derulate în cadrul WP1 au constat în: realizarea de interviuri semi-structurate, 

inclusiv follow-up, cu actorii implicați în administrarea pajiștilor și biodiversității asociate; crearea 

matricelor pentru analiza rețelelor de guvernanță/valorilor asociate pajiștilor împădurite; 

extragerea rețelei de cercetare a pajiștilor din România; analiza preliminară a datelor obținute. 

În debutul activităților, s-a analizat literatura științifică, documentele de management și 

politicile de mediu relevante din Uniunea Europeană și România. În baza informațiilor obținute 

din cercetarea literaturii de specialitate, precum și a planului de activități propuse, a fost elaborat 

un protocol pentru colectarea datelor (date necesare, strategie de colectare, respectare legislație 

inclusiv GDPR). Pentru colectarea datelor necesare analizei politicilor de gestionare și rețelelor de 

guvernanță a pășunilor au fost întocmite versiuni draft ale chestionarelor, consolidate ca versiune 

finală după testarea în teren. 

Colectarea de date pentru analiza rețelelor de guvernanță 

Pentru realizarea de interviuri semi-structurate în vederea analizei rețelelor de guvernanță, 

selectarea respondenților a fost inițiată utilizând informațiile din planurile de management, dar și 

în baza informațiilor obținute din deplasările la instituțiile din zona de implementare a proiectului. 

Echipa proiectului a analizat documentele specifice managementului de până în 1989 (Legea 

Pășunii, Legea protecției mediului, Codul Silvic) și documentele puse la dispoziție de primăriile 

din cele ariile protejate țintă. În această fază, pentru creșterea relevanței cercetării, am inclus între 

zonele de lucru și situl Natura 2000 Sighișoara Târnava Mare, deoarece oferă o situație diferită – 

management al pășunii tradițional cu beneficii pentru biodiversitate. Astfel, cercetarea a fost 

extinsă la trei zone cu caracteristici distincte - Parcul Natural Porțile de Fier, Dobrogea și lucru 

situl Natura 2000 Sighișoara Târnava Mare. 

Formularele de colectare a datelor finale au inclus întrebări referitoare la guvernarea rețelei 

pentru două perioade de timp, reprezentative pentru tranziția politică și socială a României: înainte 

de aderare (până în 2007), și după 2007 timp actual (după aderarea la UE). Aceste date ne-au 

permis să analizăm evoluția rețelelor de guvernare în timp (adică studiul longitudinal) și diferențele 
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dintre regiunile geografice. De asemenea, în Parcul Natural Porțile de Fier s-a realizat un studiu al 

sistemului de guvernanță de mediu (în general), comparat apoi cu date din situl Natura 2000 Lunca 

Siretului Inferior (date preexistente). 

 Studiile de caz se bazează pe faptul că cele trei zone au fost dezvoltate sub influența 

multiculturală și reprezintă sistemele socio-ecologice ale acestor comunități umane care au fost 

modelate de secole (Hartel et al. submitted). Deplasările în teren s-au desfășurat după cum 

urmează: Parcul Natural Porțile de Fier (2018, 2019), Parcul Național Munții Măcinului (2018) și 

Sighişoara - Târnava Mare (2018, 2019). 

Informațiile colectate în urma aplicării chestionarelor în cele trei zone stau la baza creării 

matricelor de colaborare pentru fiecare studiu de caz. Astfel, s-au colectat și introdus în baza de 

date următoarele informații: Instituție intervievată, Instituție colaboratoare, Sensul colaborării, 

Aprecierea colaborării, Frecvența colaborării, Tipul colaborării (Informare / Aprobări / Plăți/ 

Altele), Observații și Sugestii de îmbunătățire a colaborării. Exemple de actori care au răspuns la 

chestionar sunt: Primării, Ocoale silvice, OSPA, Ministerul Agriculturii, Institutul Național de 

Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București, APIA 

- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură județeană, Sistemul Integrat de Administrare şi 

Control (IACS) locale și regionale, Camera Agricolă Județeană, Primăria/primăriile, Direcția 

Județeană Agricolă, Garda Forestieră, Garda de mediu, Custode / Administrație arie protejată. 

Datele au fost analizate utilizând tehnici SNA în vederea eliminării erorilor, realizarea de 

interviuri suplimentare și conturarea direcțiilor de analiză. 

Pregătirea pentru analiză a datelor privind valorile asociate pajiștilor împădurite 

și hot-spot-uri de biodiversitate asociate pajiștilor 

Analiza valorilor asociate pajiștilor împădurite s-a realizat prin studierea realizare a 92 de 

interviuri semi-structurate aplicate fermierilor din situl Natura 2000 Sighișoara Târnava Mare. 

Temele de interviu au vizat percepția asupra arborilor din pășunile împădurite, aceștia fiind 

elementul de biodiversitate cel mai ușor de perceput și particular din aceste pajiști (Hartel et al. 

2017). Cu ajutorul acestor date s-a creat bazele de date pentru analiza de rețea (baza de date 

concatenata de tip two-mode (modul 1 = arbori maturi/arbori mari; mod 2 = valori atașate celor 
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doua categorii de arbori). Totodată s-au investigat alte doua rețele extrase din cea inițială – 

respondenți / valori, separat pentru arbori maturi și arbori mari). 

Pentru cartarea distribuției speciilor în pajiști, am selectat mamiferele în Dobrogea. S-au 

extras datele din prezență/absență din trei surse colecții muzeale, articole și date nepublicate. Setul 

de date utilizat în analize a inclus 6724 prezențe pentru 59 de specii de mamifere cartate pe întregul 

teritoriu al Dobrogei. Aceste date au fost prelucrate cu algoritmi de planificare sistematică a 

conservării via ZONATION v4. 

Colectarea datelor privind rețeaua de cercetare a pajiștilor din România 

Tot în cadrul activității de colectare a datelor în vederea analizei politicilor de gestionare 

și a rețelelor de guvernanță a pășunilor au fost colectate date referitoare la Rețeaua de cercetători 

care influențează gestionarea pajiștilor din România, cu scopul de a cartografia comunitatea 

științifică din acest domeniu și modul în care aceasta influențează deciziile de administrare a 

pajiștilor din România. Astfel, a fost interogată baza de date SCOPUS prin următoarele cuvinte 

cheie: Common Agricultural Policy / CAP, pasture, grassland, meadow, lawn, greensward, 

grazing / graze, silvopastoral, pastureland, rangerland, mowing, alături de România. Au fost 

colectate articole cu focus pe România care au legătură cu pajiștile si CAP/managementul 

pajiștilor. Din fiecare articol, au fost extrase următoarele informații: Authors, Title, Year, Source 

title (journal), Volume, Issue, Page start, Page end, Cited by, DOI, Affiliations, Abstract, Author 

Keywords, Index Keywords, References, Document Type, Source, EID. 

Cu ajutorul acestor date, s-au obținut trei baze de date din care s-au format: rețeaua 

afilierilor, rețeaua autorilor, rețeaua cuvintelor cheie. Pentru o mai bună înțelegere a colaborării 

științifice în domeniul pajiștilor, 3 dintre cei mai importanți autori rezultați au fost rugați să 

răspundă la un interviu privind oportunitățile și constrângerile cercetării în acest domeniu. Pentru 

a obține o viziune mai largă a percepției autorilor asupra bunelor practici de colaborare științifică, 

am selectat un autor străin, un autor străin care și-a continuat activitatea științifică în România și 

un autor român (Nita et al. 2019). 

Livrabile asumate și obținute WP1: 

Interviuri semi-structurate cu administratorii de resurse din trei zone Parcul Natural Porțile 

de Fier, Parcul Național Munții Măcinului și Sighișoara - Târnava Mare, inclusiv follow-up; 
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Crearea matricelor SNA; Analize preliminare a datelor obținute; Evaluarea stării ecologice a 

pajiștilor din cele trei zone de studiu. 

 

Pachet de activități 2 – Analiza guvernanței pajiștilor la scară 

comunitară și de peisaj 

Cine studiază pajiștile din România? 

Scopul acestui studiu este de a ilustra și investiga rețeaua de cercetare, creată în jurul 

pășunilor din România folosind analiza bibliometrică, un domeniu științific bine dezvoltat care 

utilizează teoria rețelelelor sociale pentru a analiza rețelele de afilieri, de autori, și a cuvintelor 

cheie utilizate în aceste studii (Nita et al. 2019). Pentru acest lucru, am folosit analiza bi-component 

pentru a identifica blocurile (sub-rețelele bi-conectate) și cut-points (puncte de articulație) în 

graficul afilierii. Dacă sunt eliminate, instituțiile de tip cut-point vor segmenta rețeaua afilierilor 

în mai multe sub-rețele. 

De asemenea, în cadrul acestei cercetări am calculat mai multe valori de centralitate, 

precum: degree, betweenness și eigenvector. În plus, am calculat fragmentarea rețelei și distribuția 

componentelor în rețeaua autorilor, extrăgând cea mai mare componentă conectată (componenta 

principală) care arată grupul de autori foarte activi centrați pe cercetarea în domeniul 

managementului pășunilor la nivel național (subrețele de autori care sunt conectate în mod optim 

între ele). Pentru o analiză mai aprofundată am calculat centralitatea rețelei pentru a evidenția cei 

mai importanți actori din rețea: respectiv autorii cu un grad de centralitate ridicat și care 

beneficiază de o poziție favorabilă în fluxul de informații și pentru colaborări în cercetări viitoare. 

Pentru a înțelege mai bine motivațiile de colaborare științifică în domeniul cercetării pășunilor din 

România, trei autori care dețin poziții-cheie în rețeaua de cercetare au fost invitați să răspundă la 

un interviu cu privire la oportunitățile și constrângerile de cercetare în acest domeniu. Următorul 

pas a fost stabilirea celor mai frecvente și populare cuvinte cheie utilizate în cercetarea pășunilor 

românești. 

Rețeaua organizațiilor care găzduiește cercetătorii implicați în publicarea lucrărilor despre 

pășunile din România include 192 de instituții distincte din 36 țări, din care 14 sunt instituții izolate 

(adică nu colaborează cu altă organizație din exterior). Cele mai bine reprezentate țări din care 
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provin instituțiile implicate în cercetarea în domeniul pășunii românești sunt: România (53), 

urmată de Germania (23), Regatul Unit (13) și Ungaria (13). Cercetătorii din instituțiile românești 

tind să colaboreze mai ales cu alți cercetători din România (138 colaborări instituționale), și mai 

apoi cu alți cercetători din Germania (92), Ungaria (29), Republica Cehă (19) și Regatul Unit (18). 

Cercetătorii din următoarea țară cea mai bine reprezentată, Germania, colaborează mai ales cu 

instituțiile din România și Germania (Figura 1). 

 

Figura 1 - Colaborarea inter și intra națională în studiile privind managementul pajiștilor din România 

Universitatea Babes-Bolyai (România) controlează fluxul de informații (rezultat din 

valoarea de centralitate betweenness), deținând cel mai mare număr de conexiuni (grad de 

centralitate). În același timp, aceasta din urmă este instituția cea mai influentă (eigenvector-vector 

propriu) în cadrul rețelei. Academia română are, de asemenea, control asupra întregii rețele din 

punct de vedere al cooperării științifice și ocupă cea de-a doua poziție în ceea ce privește numărul 

de conexiuni. Rețeaua autorilor din analiza noastră este compusă din 517 de autori și se 

caracterizează printr-un grad ridicat de fragmentare (0.886). 

Cele mai influente și importante cuvinte cheie din cadrul rețelei au fost biodiversitatea și 

conservarea (Figurile 2, 3). În plus, rezultatele noastre au arătat că termeni precum: managementul 
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fermei, valoarea pastorală, modelul peisajului, și copacii antici sunt cuvinte cheie aflate în pozițiile 

de jos din clasament, atât din perspectiva utilizării lor cât și din prisma importanței lor în cadrul 

rețelei. 

 

Figura 2 - Componenta principală a rețelei de autori (dimensiunea nodurilor dată de gradul de centralitate) 

 

Figura 3 - Topul cuvintelor cheie după gradul de centralitate (dimensiunea etichetelor și nodurilor după grad, pentru 

o mai bună vizualizare ilustrăm numai cuvintele cheie cu grad> 10) 
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Rezultat publicat în: 

Nita A., Hartel T., Manolache S., Ciocanea C.M., Miu I.V., Rozylowicz L. (2019) Who 

is researching biodiversity hotspots in Eastern Europe? A case study on the grasslands in Romania. 

PLoS ONE 14(5): e0217638. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217638  

Guvernanța pajiștilor la scară comunitară și de peisaj 

În baza chestionarelor aplicate instituțiilor și fermierilor din cele trei zone (Figura 4), am 

analizat care sunt organizațiile, inițiativele și persoanele care au o influență semnificativă în 

guvernanța pășunilor la nivel de peisaj și modul în care actorii implicați în administrarea acestor 

pajiști interacționează în vederea obținerii de subvenții (Nita et al. in preparation). Aceste analize 

ne-au permis să observăm cât de bine sunt conectate rețelele și care sunt punctele critice ale 

acestora în vederea stabilirii de oportunități de a consolida coeziunea rețelelor de guvernanță. 

Analizele au presupus: selectarea de atribute pentru actorii implicați; atribuirea intensității 

legăturilor pentru actorii implicați; evaluarea poziției principalilor actori și a caracteristicilor 

structurilor de gestionare; compararea regimurilor de gestionare din cele trei zonei; efectuarea 

analizei de rețea pe mai multe niveluri (ex. percepție, național). Suplimentar s-a analizat rețeaua 

de cercetători cu vizibilitate internațională din domeniul managementului pajiștilor. 

 

Figura 4 - Studii de caz pentru analiza guvernanței pășunilor (cu portocaliu PNPF – SV – ferme de familie, zonă la graniță; 

Sighișoara – centru – Ferme cu influență Saxonă; Dobrogea – SE – ferme mari colective, management intensiv) 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217638
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Rețelele de actori implicați în managementul pajiștilor în Parcul Natural Porțile de Fier 

(Figura 5), Sighișoara-Târnava Mare (Figura 6) și Măcin (Figura 7) prezintă particularități distincte 

din perspectiva colaborării actorilor implicați, valorile centralității ilustrând pentru primele două 

arii protejate ca actori principali sunt Fermierii, iar pentru Măcin, Agenția Regională de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură. 

 

Figura 5 - Rețeaua de management a pajiștilor din Parcul Natural Porțile de Fier (mărimea nodurilor dată de centralitatea 

betweenness, iar culoarea legăturilor de reciprocitatea colaborării) 

 

Rețelele de actori implicați în managementul pajiștilor în Parcul Natural Porțile de Fier, 

Sighișoara-Târnava Mare și Măcin prezintă particularități distincte din perspectiva colaborării 

actorilor implicați, valorile centralității ilustrând pentru primele două arii protejate ca actori 

principali sunt Fermierii, iar pentru Măcin, Agenția Regională de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură. 

În urma aplicării unui alt chestionar, am analizat 58 de răspunsuri de la fermierii din Măcin 

(9), Sighișoara (24) și PNPF (25). Am unificat datele pentru analiza statistică și interpretare și 

pentru a efectua analiza de corespondență canonică – în continuare CCA, care reprezintă o analiză 

statistică multivariată care a ajutat să investigăm modelele de răspunsuri de relație între fermierii 

și variabilele explicative (ex. apartenență la zonă protejată, vârstă, nivel studii etc.) și percepția 
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acestora asupra gestionării pășuni și a procesului de acordare de subvenții. Prin urmare, am 

codificat răspunsurile fermierilor cu opțiuni binare sau multiple pentru a efectua analiza CCA, care 

s-a bazat pe o matrice cu 6 variabile explicative și 21 de variabile de răspuns relevante pentru 

percepția gestionării pășunii și evoluția managementului acestora după aderarea la Uniunea 

Europeană. CCA explică diferențele dintre cele trei studii de caz: Măcin, Sighișoara și PNPF și 

reflectă modelul răspunsurilor fermierilor (Figura 8) și explică 32.6% din variația datelor, primele 

2 axe capturând 56.5% din variabilitatea limitată, reflectând în același timp cea mai mare parte a 

răspunsurilor fermierilor. Modelul CCA este semnificativ (modelul F = 1.64, p < 0.001). 

Răspunsurile fermierilor sunt corelate de variabilele explicative semnificative, și anume: 

proveniența zonei protejate (p < 0.001) și nivelul studiilor (ușor semnificativ – p = 0.073). Vârsta 

medie a fermierilor care au răspuns la sondajul nostru a fost 44.5, stdev 13.5, cei mai mulți dintre 

ei având studii medii și doar 36.2% au studii de învățământ superior. Luând în considerare modul 

în care exploatează pășunile, majoritatea respondenților au indicat o perspectivă de subzistență 

într-un procent de 60.3%, urmată de afacere familială (34.5%), și doar 5.17% de afacere cu 

angajații, în timp ce modul de exploatare a pășunii este considerat a fi modern de către un singur 

fermier de la PNPF, iar o proporție de aproape 88% au menționat că implementează management 

tradițional, și numai 10% aplică un management bazat pe metode tradiționale cu elemente 

moderne. 

În ceea ce privește măsurile utilizate pentru îmbunătățirea stării pășunilor, au menționat: 

distrugerea vizuinilor (5.3%), controlul buruienilor (3.5%), curățarea reziduurilor și pietrelor 

vegetale (85.9%), pășunatul alternativ (1.8%), combaterea vegetației lemnoase (3.5%), modul de 

aplicare al acestora fiind predominant manual. Din perspectiva schemelor de plată/măsurilor de 

sprijin și de agromediu și asistența pentru climă desfășurate de APIA, respondenții au admis că au 

beneficiat de subvenții de stat, după cum urmează: Pachetul 1-pășuni naturale de mare valoare 

(HNV) (70.2%), Pachetul 2-practicile agricole tradiționale (aplicate numai în combinație cu 

pachetul 1) (15.8%) și pachetul 3-pășuni importante pentru păsări (14%), considerând că 

oportunitățile de accesare a fondurilor necesare pentru gestionarea pășuni au crescut după aderarea 

României la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, fiind întrebați cum influențează modul în care 

statul acordă granturi gestionarea pășunii, fermierii au răspuns că face procesul de administrare și 

de utilizare dificil (8.9%), că nu influențează (85.7%) sau că oferă oportunități de îmbunătățire 

(5.4%). 
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Figura 6 - Rețeaua de management a pajiștilor din Sighișoara - Târnava Mare (mărimea nodurilor dată de gradul de centralitate 

betweenness, iar culoarea legăturilor de reciprocitatea colaborării) 

 

Figura 7 - Rețeaua de management a pajiștilor din Parcul Național Munții Măcinului (mărimea nodurilor dată de centralitatea 

betweenness, iar culoarea legăturilor de reciprocitatea colaborării) 
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Figura 8 - Scatter plot al CCA reprezentând 58 răspunsuri. Puncte Gri – Măcin, roșu – Sighișoara, Negru – PNPF. 

Rezultat trimis pentru publicare: 

Nita A., Rozylowicz L., Manolache S., Miu I., Hartel T., Grassland governance at 

landscape scale in Romania. Land Use Policy 

Identificarea siturilor Natura 2000 importante pentru facilitatea transferului de 

bune practici 

Pentru identificarea siturilor Natura 2000 care pot contribui în mod eficient la transferul de 

bune practici în conservare, în special a celor de pajiști, am combinat analiza topologică a rețelelor 

de arii protejate, detectarea de clustere și reducerea rețelei cu identificarea de situri cheie prin 

analiza de modularitate. Datele primare au fost co-occurența speciilor Natura 2000, identificând 

grupuri de situri Natura 2000 cu care prezintă similarități și care pot acționa ca hub-uri pentru 

conservare (Figura 9). În continuare, am identificat cele mai importante situri Natura 2000 

(backbone), situri care au caracteristicile întregii rețele Natura 2000 și care dacă sunt vizate de 

acțiuni de conservare ajută la protecția unor eșantioane reprezentative de pajiști (Rozylowicz et al. 

2019). 
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Figura 9 – Formarea retelei: a) exemplu a reprezentării rețelei bipartite Natura 2000 (site-specie), b) transformarea rețelei 

bipartite a retelei unimodale nedirectionata (rețea site-site), unde două site-uri sunt legate dacă au cel puțin o specie protejată 

comună; c) reprezentarea spațială a siturilor Natura 2000 din România. Colorile denotă regiunile EU biogeografice: Alpine = 

roz, Continental = verde, Steppic si Marea Neagră = portocaliu, Panonică = maro; d) rețea Natura 2000 în România - 

vizualizare spațială. 

 

Analiza a arătat că rețeaua Natura 2000 din România este foarte densă din punct de vedere 

al co-occurenței speciilor și compactă. Dacă considerăm speciile comune ca conector a două situri 

Natura 2000, analiza de rețea arată un potențial foarte mare bunele practici să fie difuzate rapid în 

rețea (Figura 10). Densitatea mare sugerează și o reziliență mare la pierderea unor situri (de 

exemplu majoritatea speciilor de pajiște rămân reprezentate la nivel național chiar dacă 10% din 

siturile Natura 2000 sunt pierdute). Totodată, această siturile Natura 2000, inclusiv cele de pajiști 
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au o disimilaritate mare (datorită caracteristicilor ecologice și economice locale), peste 40% din 

situri având în comun doar o specie. 

Un rezultat extrem de important este că aproape toate siturile Natura 2000 pot acționa ca 

diseminatori de bune practici, astfel că acțiunile de conservare de succes pot fi cunoscute de toți 

administratorii de situri Natura 2000 prin minime investiții în activitățile de comunicare. Câteva 

situri, unele importante pentru pajiști și utilizate de noi ca studii de caz, sunt printre cele mai 

importante din România din punct de vedere al reprezentativității pentru biodiversitatea din siturile 

Natura 2000 (Sighisoara Tarnava Mare, Padurea Barnova Repedea și Porțile de Fier). 

Din punct de vedere al importanței la nivel național apar importante siturile Sighișoara 

Târnava Mare, Călimani Gurghiu și Dealurile Clujului de Est, Dealurile Clujului de Est, una din 

zonele pajiști cu biodiversitate ridicată apare ca fiind sit extrem de important pentru coeziunea 

rețelei Natura 2000 în României (Figura 11). 

 

Figura 10 – Coeficienți de corelație și histogramele metricilor de centralitate aferenți rețelei Natura 2000 din România. 
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Figura 11 - Distribuția siturilor Natura 2000 conform rolului lor în rețeaua modulară: a) module hubs; b) network hub; c) site-

uri periferice; d) site-uri tip conector. 

Rezultat publicat: 

Rozylowicz L., Nita A., Manolache S., Popescu V.D., Hartel T. (2019) Navigating 

protected areas networks for improving diffusion of conservation practices. Journal of 

Environmental Management 230: 413-421. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.088 

(rezultat al WP2, IF = 4.865) 

Livrabile asumate și obținute WP2: selectarea de atribute pentru actorii implicați; 

Atribuirea intensității legăturilor pentru actorii implicați; Evaluarea poziției principalilor actori și 

a caracteristicilor structurilor de gestionare; Compararea regimurilor de gestionare din cele trei 

zonei; Efectuarea analizelor de rețea pe mai multe niveluri (ex. percepție, local, național); rețeaua 

de cercetători cu vizibilitate internațională din domeniul managementului pajiștilor. 

Pachet de activități 3 - Analiza performanței guvernanței peisajului 

într-un context de management bazat pe politici supranaționale 

Implicarea ONG în managementul unei arii protejate cu pajiști de înaltă valoare 

pentru biodiversitate 

Din cele 99 de organizații care alcătuiesc rețeaua de management a Parcului Natural Porțile 

de Fier, doar 9.1% sunt organizații neguvernamentale. Așa cum este prezentat în Figura 12 și 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.088


24 
 

Tabelul 1, actorii de top în ceea ce privește scorurile de centralitate sunt: Administrația Parcului 

Natural Porțile de Fier (ID = 30), SGA Caraș-Severin (ID = 198, agenție publică), APM Caraș-

Severin (ID = 26, agenție publică), și APM Mehedinți (ID = 28, agenție publică), Primăria Eșelnița 

(ID = 149) (Nita et al. 2018; Nita et al. 2017).  

Tabel 1 Metrici de centralitate ai actorilor de management (partea superioară: acoria cei mai centrali ai rețelei, partea boldată 

italic: centralitatea organizațiilor neguvernamentale active din rețea). (Nita a et l. 2019) 

ONG-urile implicate în managementul Parcului Natural Porțile de Fier nu pot fi considerate 

actori influenți, deoarece toate se regăsesc în a doua jumătate a scorurilor de centralitate (Asociația 

Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Caraș-Severin – ID = 3, Asociația Județeană a Vânătorilor și 

Pescarilor Mehedinți – ID = 5, Grupul Local de Acțiune Cazanele Dunării – ID = 73, Grupul Local 

de Acțiune Clisura Dunării – ID = 74, Grupuri Locale de Acțiune – ID = 75, Asociația Dunărea la 

Cazane – ID = 119, Asociația Moldova Nouă – ID = 120, Grupul pentru Cooperare Ecologică Nera 

– ID = 121 și Asociația pentru Turism Montan și Ecologie "Speo-Alpin" Mehedinți – ID = 122). 

(Tabel 1). 

Bazat atât pe gradul de dobândire și cel de transmitere al legăturilor (in and out degree), 

ONG-urile sunt marginal implicate în activități de management, în timp ce instituțiile publice au 

mai multe legături comparativ cu ONG-urile, fiind astfel actori mult mai influenți. Agențiile 

publice și cele administrative dețin poziții semnificative, centrale în cadrul rețelei, asigurând un 

rol important în cadrul fluxului de comunicare cât și un nivel ridicat de influență în ansamblul 

rețelei. Chiar dacă planurile de management subliniază participarea organismelor publice locale și 

a ONG-urilor în procesul decizional care privește implicit și în ceea ce privește managementul 

Nume Out 

Degree 

In 

Degree 

Out 

closeness 

In 

closeness 

Out 

eigenvector 

In 

eigenvector 

Betweennesses 

IGNPA 0.806 0.612 0.838 0.428 1 1 0.0187 

APM MH 0.276 0.388 0.576 0.39 0.344 0.685 0.02 

APM CS 0.531 0.337 0.658 0.383 0.601 0.529 0.041 

LC ES 0.367 0.255 0.598 0.37 0.555 0.477 0.02 

WMS CS 0.551 0.224 0.685 0.367 0.798 0.406 0.023 

AJVPS MH 0.163 0.112 0.513 0.345 0.283 0.259 0.001 

AJVPS CS 0.143 0.112 0.51 0.351 0.19 0.233 0.001 

GAL CD 0.143 0.092 0.464 0.349 0.132 0.223 0.002 

GEC 0.296 0.092 0.557 0.334 0.455 0.171 0.002 

FLAG CD 0.092 0.051 0.447 0.34 0.102 0.146 0.001 

ADMN 0.153 0.051 0.478 0.339 0.233 0.139 0.001 

GALs 0.092 0.071 0.521 0.332 0.24 0.131 0.002 

ADG 0.204 0.041 0.538 0.339 0.376 0.123 0.002 

AMTE SA 0.153 0.041 0.538 0.336 0.341 0.108 0.001 
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pajiștilor de înaltă valoare pentru biodiversitate din Parcul Natural Porțile de Fier, când se 

analizează procesele efective, realitatea este diferită. 

 

Figura 12 - Rețeaua Parcului Natural Porțile de Fier după tipul de organizație și vectorul propriu-in (autoritățile locale 

administrative—cercuri gri închis, regii autonome—cercuri albastre, agenții publice—cercuri gri, firme—cercuri negre, instituții 

de cercetare și educație—cercuri mov, ONG—cercuri verzi, legăturile cu actorii—săgeți gri) (id in Nita a et l. 2019) 

Acest fenomen poate fi observat în Figura 13, unde niciun ONG nu se poziționează în zona 

hot-spot care descrie cei mai influenți actori și legăturile dintre ele. Analiza arată de asemenea că 

ONG-urile nu reprezintă punți importante care conectează fragmente. Prin urmare, ONG-urile 

implicate în rețelele de management ale ariilor protejate nu sunt actori cheie, deoarece acestea 

reprezintă grupuri care posedă cele mai puține legături, neavând legături cu alte organizații 

neguvernamentale în cadrul rețelei. 

În condițiile în care valorile reciprocității unei organizații ar trebui să fie mai mari decât 

0.5 pentru ca aceasta să fie considerată actor colaborativ, constatăm un comportament colaborativ 

foarte redus al organizațiilor neguvernamentale componente (reciprocitate < 0.50 în toate 
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grupurile) cât și o valoare nulă în cadrul grupului însuși. Acest aspect evidențiază faptul că 

legăturile existente ale organizațiilor neguvernamentale sunt slabe, deoarece liderii acestora 

lucrează rar izolat și tind să caute reciprocitate, efectul implicit fiind acela de excludere al acestora 

din grupul actorilor care joacă un rol semnificativ în procesul de luare a deciziilor. 

Majoritatea ONG-urilor sunt implicate în activități care nu includ autorități publice, și care 

nu pot fi considerate ca fiind activități de conservare, marea majoritate fiind interesate în 

desfășurarea activităților destinate promovării turismului, a pescuitului și vânătorii, puține fiind 

dedicate activităților de conservare care să contribuie la remedierea problemelor de mediu ale ariei 

protejate (ex Figura 15). 

 

Figura 13 - Hot spots and și clustere pe baza densității legăturilor în Parcul Natural Porțile de Fier (săgeți = poziția ONG). 
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Figura 14 - Numărul de legături raportate la densitatea acestora în cadrul tipurilor organizaționale reprezentate în rețeaua de 

management a Parcului Natural Porțile de Fier. 

 

 

Figura 15 - Ego-rețeaua Asociației Dunăre Moldova Nouă (ID=120) care prezintă legăturile către alteri (roșu: legături 

nereciproce, verde: legături reciproce, mărimea nodurilor este data de valoarea in-eigenvector value). 
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Rezultate publicate în: 

Nita A., Ciocanea C.M., Manolache S., Rozylowicz L. (2018) A network approach for 

understanding opportunities and barriers to effective public participation in the management of 

protected areas. Social Network Analysis and Mining 8:31. https://doi.org/10.1007/s13278-018-

0509-y 

Nita A., Manolache S., Ciocanea C.M., Rozylowicz L. (2019) Real-World Application 

of Ego-Network Analysis to Evaluate Environmental Management Structures. In: Karampelas P., 

Kawash J., Özyer T. (eds) From Security to Community Detection in Social Networking Platforms. 

ASONAM 2017. Lecture Notes in Social Networks. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-

3-030-11286-8_1 

 

Oportunități, putere de decizie și, influența actorilor din rețelele de guvernanță a 

ariilor protejate cu pajiști de înaltă valoare pentru biodiversitate 

Din perspectiva oportunităților, a puterii și a influenței cât și a structurii rețelelor de 

guvernanță, în rețeaua Parcul Natural Porțile de Fier, există mai multe organizații care sunt 

importante la nivel local comparativ cu rețeaua din Lunca Siretului Inferior (LSP) (Figura 16) 

(Manolache et al. 2018). Valorile de centralitate eigenvector și scorurile de putere In-Bonacich 

care indică "importanța" sau "prestigiul" în cadrul rețelei de organizații la nivel local și per 

ansamblu, permit înțelegerea potențialului de inovare în guvernarea Natura 2000, prin identificarea 

organizațiilor care-si pot aduce aportul la gestionarea optimizată a pajiștilor concomitent cu 

intensificarea cooperării între toți factorii locali implicați. 

Un total de 36.4% ai membrilor rețelei de guvernanță a Parcului Natural Porțile de Fier 

aparțin unui nucleu coeziv, în timp ce diferența aparține grupului periferic (63 organizații, Figura 

17). Colaborarea organizațiilor situate periferic tinde să fie realizată în principal cu organizații 

poziționate în nucleul coeziv, respectiv cu instituții aparținând autorităților și agențiilor publice și 

mai puțin cu alte organizații situate periferic (densitate periferie- nucleu = 0.084, densitate 

periferie-periferie = 0.039). 

https://doi.org/10.1007/s13278-018-0509-y
https://doi.org/10.1007/s13278-018-0509-y
https://doi.org/10.1007/978-3-030-11286-8_1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-11286-8_1
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Figura 16 - Centralitatea actorilor din rețelele Porțile de Fier și Lunca Siretului Inferior. Lungimea violinelor = 

intervalul de valori datelor, lățimea = frecvența datelor, punctul = median, linia = CI95 pentru mediană. 

 

 

Figura 17 - Modelul nucleu-periferie al rețelei de guvernanță a Parcului Natural Porțile de Fier (ID 30 = Administrația 

Parcului Natural Porțile de Fier, ID-urile organizațiilor se regăsesc Manolache et al. 2018. 
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Rezultatele contrazic ipoteza că organizațiile neguvernamentale sunt mult mai capabile în 

a coordona rețele colaborative de management comparativ cu instituțiile publice; totuși, indiferent 

de categoria celei mai importante instituții, rețeaua analizată prezintă o rată scăzută de implicare a 

factorilor interesați privați, în luarea deciziilor și implementarea activităților de conservare în 

cadrul ariilor protejate cu pajiști de înaltă valoare pentru biodiversitate.  

Rezultat publicat în: 

Manolache S., Nita A., Ciocanea C.M., Popescu V.D., Rozylowicz L. (2018) Power, 

influence and structure in Natura 2000 governance networks. A comparative analysis of two 

protected areas in Romania. Journal of Environmental Management, 212: 54–64. 

Livrabile asumate și obținute WP3: 

Analiza performanței rețelei de actori implicați în administrarea pajiștilor la nivel local și 

regional;  Identificarea de bune practici (social și ecologic) prin analiza unor studii de caz; 

caracterizarea bunelor practice utilizând teoria rețelelor sociale. 

 

Pachet de activități 4 - Analiza percepției măsurilor din PAC ce 

influențează pajiștile administrate tradițional 

Percepția valorilor socio-ecologice al arborilor din pășunile împădurite 

administrate prin măsuri agro-mediu 

Analiza valorilor asociate pajiștilor împădurite s-a realizat prin aplicarea a 92 de interviuri 

semi-structurate fermierilor din situl Natura 2000 Sighișoara Târnava Mare (Hartel et al. 

submitted). Temele de interviu au vizat percepția fermierilor asupra arborilor din pășunile 

împădurite, aceștia reprezentând elementul de biodiversitate cel mai ușor de perceput din aceste 

pajiști (Hartel et al. 2017). Pentru această analiză, am creat o bază de date cu coduri aferente 

arborilor maturi și bătrâni în vederea creării unei rețele generale bi-modale – cu valori afiliate 

(prima categorie de noduri celor două tipuri de arbori considerați (maturi și bătrâni). Acest lucru 

permite generarea unei imagini de ansamblu a percepției fermierilor asupra acestui tip de habitat. 

Următoarele două rețele investigate au fost extrase din baza de date originală și reprezintă două 

matrice pentru fiecare categorie de arbori (arbori maturi (Figura 18) și arbori bătrâni (Figura 19)) 
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ce includ respondenții (prima categorie de noduri) și valorile indicate (cel de-al doilea tip de 

noduri).  

Pentru această analiză s-a utilizat o rețea bimodală, și anume valorile percepute de părțile 

interesate și categoriile de arbori stabilite: arbori maturi și bătrâni. Legăturile dintre noduri indică 

valoarea afilierii unei categorii de arbori generate de răspunsurile părților interesate. Îmbunătățirea 

legăturilor sociale și ecologice care ilustrează importanța valorilor poate facilita atragerea atenției 

asupra nevoilor administrative și educaționale pentru o dezvoltare durabilă a managementului 

pășunilor tradiționale. 

Rezultat trimis pentru publicare: 

Hartel T., Nita A., Rozylowicz L., Exploring human-nature connections in multi-

functional farming landscapes: the case of wood-pastures in the Southern Transylvania region of 

Romania. Scientific Reports 

 

Figura 18 - Rețeaua părților interesate și a valorilor arborilor maturi (puncte roșii - participanți, puncte verzi = valori atribuite, 

dimensiunea punctelor dată de influența valorilor în rețea) 
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Figura 19 - Rețeaua părților interesate și a valorilor arborilor bătrâni (puncte roșii - participanți, puncte verzi = valori 

atribuite, dimensiunea punctelor dată de influența valorilor în rețea) 

 

Măsuri de diminuare a conflictelor societate-conservare cu relevanță pentru 

habitatele de pajiști și pășuni împădurite din zona montană și submontană: 

studii de caz protecția amfibienilor și carnivorelor mari. 

În vederea înțelegerii modului în care se pot gestiona conflictele societate-conservare în 

pajiști am selectat două tipuri de conflicte: minore (influențe indirecte negative asupra speciilor 

din pajiști) și majore (influențe directe și care divid societatea). Ca specii model s-au selectat 

amfibienii (specii care au abundență mare în zonele pășunate cu intensitate mică) (Hartel et al. 

2020) și carnivorele mari (specii care produc pagube importante șeptelului în zonele montane și 

submontane) (Hartel et al. 2019). 

Pentru amfibieni s-a analizat zona de pășuni împădurite Breite, o zonă protejată de 133 ha. 

Zona a fost modificată începând cu 1970, când s-au construit 15 canale de drenaj. Aceste canale 

au provocat desecarea zonelor înmlăștinite și creșterea suprafeței disponibile pentru pășunat. 

Pășunatul s-a realizat intensiv (pentru 15 oi/ha) până în anul 2004 când a fost interzis. Studiile 

efectuate au arăta că după interzicerea pășunatului a intervenit reîmpădurirea și pierderea 

suprafețelor de habitate favorabile amfibienilor. Studiile au arătat că activitățile de conservare 
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promovate nu au fost eficiente deoarece nu s-au continuat, implementarea de activități fără acordul 

și implicarea localnicilor fiind neproductivă.  

Mesajele cele mai importante din această zonă sunt: 1) conservarea diversității biologice 

în ecosisteme complexe și dinamice cum sun pajiștile trebuie realizat în parteneriat real și nu 

declarativ cu actorii locali, inclusiv utilizatori; 2) activitățile de conservare trebuie să poată fi 

implementate în viitor de actorii locali benevol și fără costuri majore; 3) administratorii ariilor 

protejate trebuie să fie pregătiți să transfere managementul și să poată utiliza toate instrumentele 

financiare, inclusiv fondurile agro-mediu. Ei trebuie să acorde asistență utilizatorilor în vederea 

direcționării acestor fonduri către zona lor de interes, chiar dacă nu au beneficii materiale directe. 

Al doilea studiu de caz este cel al carnivorelor mari, specii care pot produce pagube foarte 

mari utilizatorilor de pajiști, astfel că, deși au un rol important în piramida trofică sunt tratate ca 

specii pestă și vizate în multe cazuri de braconaj. Astfel, aceste specii nu sunt acceptate de 

utilizatorii de pajiști și orice acțiune de protecție a lor este văzută ca acțiune împotriva industriei 

locale de creștere a animalelor. Principalul mod de apărare este prin îngrădirea zonei de înnoptare 

a animalelor și utilizarea de câini, mijlocele moderne fiind văzute ca fiind mult prea costisitoare. 

Studiul de caz a urmărit analiza modului în care cercetătorii pot contribui la reducerea conflictelor 

din om-carnivore mari. Cele trei direcții prin care se poate realiza reducerea coexistenței: 

1. Reducerea abordărilor uni-disciplinare. 

Instituțiile academice trebuie să creeze un mediu propice cooperării interdisciplinare (ex. 

economie/conservare). Conservarea și la modul general relaționarea localnicilor cu mediu nu poate 

fi eficientă dacă abordarea este doar din punctul de vedere al celor care se ocupă cu protecția 

natură. 

2. Lărgirea obiectivelor de protecție și cooperarea cu grupurile de interese economice. 

Pentru a putea aborda eficient aceste probleme, trebuie să se țină cont de interesele economice sau 

de securitate ale localnicilor. Astfel, doar compensarea pagubelor nu poate ajuta la o mai mare 

acceptanță a carnivorelor în zonele de creștere a animalelor. Biologii trebuie să coopereze cu 

specialiștii în creșterea animalelor pentru a găsi modalități eficiente de îndepărtate a pericolelor 

(leverage points, Figura 20). 
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Figura 20 - Reprezentarea schematică a țintelor de cercetare, a abordărilor de cercetare, a rezultatelor posibile și a nivelurilor 

de pârghie pentru avansarea coexistenței carnivore mari si oameni în peisajele dominate de oameni (HDLs). (Hartel et al. 2019a) 

Rezultate publicate în: 

Hartel T., Scheele B.C., Rozylowicz L., Horcea-Milcu A., Cogalniceanu D. (2020) The 

social context for conservation: amphibians in human shaped landscapes with high nature values. 

Journal for Nature Conservation 53 125762. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2019.125762  

Hartel T., Scheele B.C., Vanak A.T., Rozylowicz L., Linnell J.D.C., Ritchie E.G. (2019) 

Mainstreaming large carnivore-human coexistence through institutional collaboration. 

Conservation Biology 33(6): 1256-1265. https://doi.org/10.1111/cobi.13334 

 

Prioritizarea acțiunilor de conservare – studiu de caz protecția mamiferelor din 

Dobrogea 

Au fost colectat 4451 de înregistrări din datele publicate ale colecțiilor muzeale (66%), 1326 de 

înregistrări personale împărtășite de experți (20%) și 947 de înregistrări din alte lucrări care 

raportează rezultatele inventarierilor faunistice (14%) (Miu et al. 2018). Dintre toate lucrările 

accesibile (colecțiile muzeale și inventarierile faunistice publicate), 67% au fost publicate înainte 

https://doi.org/10.1016/j.jnc.2019.125762
https://doi.org/10.1111/cobi.13334
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de anul 1990 și 33% după 1990. Peste 54% din toate înregistrările au fost raportate înainte de 1990, 

iar 46% sunt înregistrări colectate după 1990. Indicele pentru statistică spațială locală Getis Ord 

Gi * indică 3 puncte principale privind observațiile mamiferelor: Stația de cercetare biologică Valu 

lui Traian (media Z = 7,73), situl Natura 2000 Podișul Nord Dobrogean (media Z = 3,26) și 

rezervația naturală Pădurea Letea din Delta Dunării (media Z = 2,75). Pentru calcularea bogăției 

specifice au fost agregate înregistrările speciilor în UTM de 10 × 10 km, aceasta luând valori de la 

2 la 45 specii per celulă, cea mai mare diversitate de specii întâlnindu-se în nordul Dobrogei care 

se suprapune pe următoarele situri Natura 2000: Platoul Nord Dobrogean (1) cu o bogăție specifică 

maximă de 45 de specii, partea vestică a Deltei Dunării (2) cu 39 de specii și Dealurile Agighiolului 

(3) cu 38 de specii (Figura 21). A fost remarcată lipsa interesului pentru cercetare în centrul și 

sudul Dobrogei, unde se află cea mai mare parte a peisajului agricol, și unde doar mici parcele de 

habitate naturale rămân ca refugii pentru fauna sălbatică.  

 

Figura 21 - Bogăția speciilor de mamifere în Dobrogea la 10 × 10 km. Grilele cu bogăție ridicată se suprapun parțial. 1 Podișul 

Dobrogei de Nord 2 Delta Dunării și 3 Dealuri Agighiolului. 
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Cu toate acestea, peisajele agricole sunt esențiale pentru multe specii protejate de Directiva 

Habitate, precum dihorul pătat (Vormela peregusna), dihorul de stepă (Mustela eversmanii), 

popândăul european (Spermophilus citellus), hamsterul românesc (Mesocricetus newtoni) și 

hârciogul european (Cricetus cricetus). Totodată, distribuția priorităților de conservare a 

demonstrat lipsa conectivității între siturile Natura 2000 cu valori ridicate de conservare din partea 

de nord a Dobrogei și zonele prioritare izolate din centrul și sudul regiunii (Figura 22). 

 

Figura 22- Zonele de conservare prioritare pentru speciile de mamifere enumerate în anexele II și IV ale Directivei Habitate din 

cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea. Zonele au fost clasificate în funcție de rangul lor de prioritate, prioritățile maxime 

(top 20%) sunt prezentate în roșu. 

Rezultat publicat în: 

Miu I.V., Chisamera G.B., Popescu V.D., Iosif R., Nita A., Manolache S., Gavril V.D., 

Cobzaru I., Rozylowicz L. (2018) Conservation priorities for terrestrial mammals in Dobrogea 

region, Romania. Zookeys 792: 133-158. https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314  

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314
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Livrabile asumate și obținute WP4: 

Raport privind percepția măsurilor PAC ce influențează rețelele de guvernanță ale pajiștilor 

administrate tradițional; Raport privind interacțiunile sociale din rețelele de guvernanță; Raport 

privind prioritizarea hot-spot-urilor de biodiversitate. 

 

Pachet de activități 5 - Diseminarea rezultatelor, gestionarea 

politicilor și managementul proiectului. 

Livrabile prevăzute: 4 articole in reviste ISI, 2 articole in reviste din Romania; 6 prezentari la 

conferinte internationale; 2 prezentari la conferinte nationale, Workshop “Social network analysis 

and grasslands landscape governance”. 

Până în prezent, activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului a fost îndeplinită prin:  

• 7 articole în reviste cotate ISI publicate 

• 1 articol în revistă indexată ISI publicat 

• 2 articole în reviste cotate ISI în review 

• 1 articol pregătite pentr trimitere revistă cotată ISI 

• 1 capitol carte publicat în editură internațională de prestigiu 

• 7 participări la conferințe internaționale 

• 2 participări la conferințe naționale 

• 1 workshop intitulat  Social network analysis and grasslands landscape governance 

Articole ISI publicate 

1. Hartel T1., Scheele B.C., Vanak A.T., Rozylowicz L., Linnell J.D.C., Ritchie E.G. (2019) 

Mainstreaming large carnivore-human coexistence through institutional collaboration. 

Conservation Biology 33(6): 1256-1265. https://doi.org/10.1111/cobi.13334 (rezultat al 

WP4, IF = 6.194) 

2. Nita A., Hartel T., Manolache S., Ciocanea C.M., Miu I.V., Rozylowicz L. (2019) Who 

is researching biodiversity hotspots in Eastern Europe? A case study on the grasslands in 

 
1 Autorii marcați prin scriere aldină fac parte din echipa proiectului, contribuția lor fiind rezultat al acestuia 

https://doi.org/10.1111/cobi.13334
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Romania. PLoS ONE 14(5): e0217638. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217638 

(rezultat al WP2, IF = 2.776) 

3. Rozylowicz L., Nita A., Manolache S., Popescu V.D., Hartel T. (2019) Navigating 

protected areas networks for improving diffusion of conservation practices. Journal of 

Environmental Management 230: 413-421. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.088 

(rezultat al WP2, IF = 4.865) 

4. Miu I.V., Chisamera G.B., Popescu V.D., Iosif R., Nita A., Manolache S., Gavril V.D., 

Cobzaru I., Rozylowicz L. (2018) Conservation priorities for terrestrial mammals in 

Dobrogea region, Romania. Zookeys 792: 133-158. 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314 (rezultat al WP4, IF = 1.143) 

5. Manolache S., Nita A., Ciocanea C.M., Popescu V.D., Rozylowicz L. (2018) Power, 

influence and structure in Natura 2000 governance networks. A comparative analysis of 

two protected areas in Romania. Journal of Environmental Management, 212: 54–64. 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.01.076 (rezultat al WP3, IF = 4.865) 

6. Nita A., Ciocanea C.M., Manolache S., Rozylowicz L. (2018) A network approach for 

understanding opportunities and barriers to effective public participation in the 

management of protected areas. Social Network Analysis and Mining 8:31. 

https://doi.org/10.1007/s13278-018-0509-y (rezultat al WP3, indexat ISI)  

7. Hartel T., Scheele B.C., Rozylowicz L., Horcea-Milcu A., Cogalniceanu D. (2020) The 

social context for conservation: amphibians in human shaped landscapes with high nature 

values. Journal for Nature Conservation 53 125762. 

https://doi.org/10.1016/j.jnc.2019.125762, (rezultat al WP4, IF = 2.289) 

Articole în review 

1. Hartel T., Nita A., Rozylowicz L., Exploring human-nature connections in multi-

functional farming landscapes: the case of wood-pastures in the Southern Transylvania 

region of Romania. Scientific Reports (rezultat al WP4)  

2. Nita A., Rozylowicz L., Manolache S., Miu I., Hartel T., Grassland governance at 

landscape scale in Romania. Land Use Policy (rezultat al WP2) 

Capitol publicat 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217638
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.088
https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.01.076
https://doi.org/10.1007/s13278-018-0509-y
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2019.125762
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3. Nita A., Manolache S., Ciocanea C.M., Rozylowicz L. (2019) Real-World Application 

of Ego-Network Analysis to Evaluate Environmental Management Structures. In: 

Karampelas P., Kawash J., Özyer T. (eds) From Security to Community Detection in Social 

Networking Platforms. ASONAM 2017. Lecture Notes in Social Networks. Springer, 

Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-11286-8_1 (rezultat al WP2). 

Articole in pregatire (analize definitivate, de trimis pentru review in luna ianuarie 2020) 

1. Rozylowicz L., Popescu V.D., Manolache S., Nita A., Ciocanea C.M., Hartel T., 

Effectiveness of agri-environmental payments in reducing the loss grassland in Romania. 

Science of the Total Environment (rezultat al WP4) 

Conferințe internaționale: 

1. 29th International Congress for Conservation Biology (ICCB 2019), Kuala Lumpur, 

Malaysia, 21-25 July 2019. Grasslands governance at community and landscape scale – a 

network approach. Nita A. (speed talk) 

2. 2019 Ecological Society of America Annual Meeting, Louisville, KY, SUA, August 11-16 

2019. Grassland governance at a landscape scale in Romania. Rozylowicz L., Nita A., 

Popescu V.D., Manolache S., Miu I.V., Hartel T. F1000Research 2019, 8:1522, 

https://doi.org/10.7490/f1000research.1117424. (contributed talk) 

3. 5th European Congress of Conservation Biology ECCB 2018, Jyväskylä, Finlanda, 12 - 15 

Iunie 2018. "Understanding how the scientific community influences grasslands’ 

management decisions – a social network approach". Nita A., Hartel T., Ciocanea C.M., 

Manolache S., Miu V.I., Rozylowicz L. (poster) 

4. 5th European Congress of Conservation Biology ECCB 2018, Jyväskylä, Finlanda, 12 - 15 

Iunie 2018. "A social network approach for assessing sustainability of traditionally 

managed grasslands in a policy-driven management context”. Rozylowicz L., Nita A., 

Manolache S., Ciocanea C.M., Miu V.I., Hartel T. (poster) 

5. XXXVIII Sunbelt Conference, 26 Iunie – 1 Iulie 2018, 2018, Utrecht Olanda, Exploring 

the patterns of scientific cooperation on Romania’s grasslands management. Manolache 

S., Nita A., Ciocanea C.M., Miu I.V., Rozylowicz L., Hartel, T. (contributed talk) 

6. Third European Conference on Social Networks – EUSN 2017, Mainz, Germany, 26-29 

September 2017. “Evaluating and predicting the structure of Natura 2000 sites 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-11286-8_1
https://doi.org/10.7490/f1000research.1117424
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management through Ego Network Analysis”. Nita A, Rozylowicz L, Manolache S, 

Ciocanea C.M. (contributed talk) 

7. Ecology Across Borders: Joint Annual Meeting 2017, Ghent ICC, Ghent, Belgium, 

December 11 – 14 2017. “Achieving sustainability of traditionally managed grasslands in 

a policy-driven management context through a social network approach”. Nita A, 

Rozylowicz L, Manolache S, Miu I, Hartel, T. (poster). 

Conferințe naționale 

1. Conferința Anuala a Facultății de Geografie ,,Geography in The Romanian Centenary, 

(https://conference.geo.unibuc.ro/), București 17-18 noiembrie 2018. Abordări ale teoriei 

rețelelor sociale pentru înțelegerea guvernantei ariilor protejate in Romania. Manolache 

S., Nita A., Rozylowicz L., Miu I.V., Ciocanea C.M., Popescu V.D. (prezentare) 

2. Conferința Anuala a Facultății de Geografie ,,Geography in The Romanian Centenary" 

(https://conference.geo.unibuc.ro/), București 17-18 noiembrie 2018, Prioritizarea spațială 

a conservării siturilor Natura 2000 la nivel național, Miu I.V. (prezentare) 

Alte rezultate 

1. Baza de date cu speciile de mamifere din Dobrogea (aferentă articolului Miu et al. 2018) 

este publicată în GBIF, the Global Biodiversity Information Facility, 

http://ipt.pensoft.net/resource?r=mammalsdobrogea 

2. Workshop “Social network analysis and grasslands landscape governance, 8 noiembrie 

2019, Bucuresti (co-organizat impreuna cu Gradina Botanica a Universitatii din Bucuresti, 

15 participanti) 

Managementul proiectului s-a realizat conform planificării, urmărind regulile impuse de 

UEFISCDI și legislația națională. 

Pagina web a proiectului este disponibilă la: https://ccmesi.ro/?page_id=696 (engleză) și 

https://ccmesi.ro/?page_id=1410 (română). Pagina a fost actualizată periodic și include toate 

rezultatele proiectului. 

https://conference.geo.unibuc.ro/
http://ipt.pensoft.net/resource?r=mammalsdobrogea
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